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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 
 

           A            B          C           N 
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná. 

Drobné nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci. 

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecná) 
i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního. 

Nezřetelné oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím, 
apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 
obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 
úroveň 

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost. 

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice a/nebo 
gramatice. 

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):  
 

Nevyhovuje zcela. 

 
B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 
 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení 

          
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Logická struktura výkladu           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části 
 
 

          
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Autorský přínos           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Možnosti zkvalitnění výuky žáků s odlišným 
mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ  



 
Empirická úroveň, resp. část 

Vymezení úkolů (cílů)            
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů 

          
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Autorský přínos           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

 
C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 
 

Tereza přichází s aktuálním tématem, které se týká vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílí 
především na zkvalitnění takového vzdělávání a začleňování. Zmiňuje v úvodu svou vlastní motivaci k volbě tématu, tedy vlastní 
práci s konkrétním žákem s OMJ. 

Teoretickou část práce zahajuje vymezením základních pojmů. Další kapitoly týkající se přístupů ke vzdělávání žáků 
s OMJ a metod začleňování se poněkud prolínají a není zde zcela logická struktura dle mého názoru. Mrzí mě, že Tereza 
neprohloubila kapitolu týkající se pedagogické diagnostiky, což by bylo na místě. V další části práce shrnuje principy práce 
v heterogenní třídě, které na svém portálu www.inkluzivniskola.cz shrnuje nezisková organizace META, což pro mě není zcela 
pochopitelné a jasné, když na straně 28 v úvodu části empirické Tereza uvádí, že „Práce s žákem bude probíhat zejména 
v mimoškolním prostředí a v jeho volném čase.“ Navazuje podkapitolou o práci s chybou a drobnou zmínkou o hodnocení, což 
nemá zcela jasné opodstatnění.  

Od strany 28 čteme o empirické části práce. Autorka seznamuje čtenáře se žákem Tomášem. Kazuistika působí poněkud 
subjektivním dojmem na základě pozorování. Bylo by jistě zajímavé doplnit ji o informace získané přímo od rodičů. Kapitola 
Pedagogická diagnostika na stranách 30 – 31 je velmi stručná a není patrné, jakým způsobem ji autorka zpracovala. Začíná 
a končí stejnou informací o tom, jaké předměty Tomáše baví. Dále se mi jeví jako problematický dotazník pro třídní učitelku, 
jehož otázky jsou mnohdy subjektivní a respondent vytuší, co je „správné“ zaškrtnout. Možná bych autorce doporučila spíše 
otevřené otázky a vést s učitelkou jen rozhovor na bezpečném místě. Za přínosné považuji ukázky konkrétních aktivit, které 
Tereza s Tomášem realizovala, které jsou dobře zaznamenané. Mohou být dobrou inspirací pro jiné učitele či studenty. Jinak jsou 
dílčí části výzkumu spíše povrchní a místy poněkud generalizující, doporučila bych autorce v práci pokračovat a rozšířit ji. 

Výjimečně jsou v textu stylistické chyby či drobné překlepy. Některé formulace jsou laické, místy působí i legračně 
(např. „chodil do česky mluvící školky“). Úplně nemohu souhlasit s tvrzením v závěru práce, že se autorce podařilo zmapovat 
dostupné odborné zdroje. V této oblasti jsou, myslím, ještě rezervy. Celkově ale považuji práci za zdařilou a to především v její 
praktické části, která tvoří zajímavou sondu do začleňování konkrétního žáka s odlišným mateřským jazykem. 

  
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Jmenujte tři zdroje odborné literatury, se kterými jste pracovala, které považujete osobně za nejcennější. 
2. Na základě jakého nástroje jste provedla pedagogickou diagnostiku Tomáše? 
3. Jmenujte tři zásady/principy práce s žákem s OMJ v běžné třídě, které vy sama chcete ve své praxi dodržovat 

a považujete je za nejdůležitější. 

 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 

Podpis: 

 


